
ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY 
(ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená v zmysle § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 a násl. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

ZEO Slovakia s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, IČO: 45294372 ,  

IČ DPH:SK2022941492,DIČ: 2022941492, 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 24760/V 

v zastúpení: Ing. Marek Bertha, konateľ 

 (ďalej len „ZEO Slovakia s.r.o.“) 

 

a 

 

 Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia,  

IČO: 00327263, DIČ: 2020543184 

v zastúpení: Anton Aštary, starosta obce 

 (ďalej len „Obec“) 

 

(všetci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“) 

nasledovne: 

 

Článok I. 

Preambula 

 

1.1. ZEO Slovakia s.r.o. v súčasnosti pôsobí ako oprávnená organizácia, ktorá zabezpečuje pre povinné 

osoby plnenie povinností zo zákona č 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „Zákon“). 

1.2. V súlade s ustanovením § 135 ods. (24) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon 

o odpadoch“) podá ZEO Slovakia s.r.o. žiadosť o udelenie autorizácie Ministerstvu životného 

prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) najneskôr do 31. marca 2016, t.j. 

v lehote potrebnej na to, aby Ministerstvo udelilo ZEO Slovakii s.r.o. autorizáciu s účinnosťou odo 

dňa 1. júla 2016. 

1.3. ZEO Slovakia s.r.o. deklaruje, že má resp. bude mať technické a personálne kapacity potrebné na 

to, aby zabezpečila plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo Zákona o odpadoch. 

1.4. V súlade s ustanovením § 28 ods. (6) písm. c) Zákona o odpadoch má ZEO Slovakia s.r.o. záujem 

uzatvoriť Zmluvu s Obcou a Obec má záujem uzatvoriť Zmluvu s ZEO Slovakia s.r.o. a to za 

podmienok dohodnutých nižšie. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Obec sa zaväzuje uzatvoriť s ZEO Slovakia s.r.o. zmluvu o zabezpečení systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov (ďalej len „Budúca zmluva“), a to s takým textom, ktorý tvorí 

Prílohu č. 1 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohou Budúcej zmluvy je popis systému 

triedeného zberu v Obci, ktorý je upravený vo VZN obce. 

1.2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že Budúca zmluva spĺňa všetky zákonné náležitosti, a že na jej 

obsahu sa Zmluvné strany vopred dohodli a možno ich meniť iba na základe súhlasu oboch 

Zmluvných strán. 

1.3. Obec sa zaväzuje uzatvoriť Budúcu zmluvu bezodkladne po doručení písomnej výzvy zo strany      

ZEO Slovakia s.r.o. na uzatvorenie Budúcej zmluvy (ďalej len „Výzva“) a to spôsobom uvedeným 

v čl. II. bod 2.4. tejto Zmluvy. 

1.4. Bezodkladne po doručení Výzvy Obec doručí ZEO Slovakia s.r.o. dve (2) originálne vyhotovenia 

Budúcej zmluvy (vrátane prílohy Budúcej zmluvy s údajmi aktuálnymi ku dňu podpisu Budúcej 



zmluvy Obcou) riadne podpísané štatutárnym orgánom Obce. ZEO Slovakia s.r.o. podpíše 

a uzavrie Budúcu zmluvu tak, aby Budúca zmluva nadobudla platnosť pred nadobudnutím 

účinnosti autorizácie v zmysle čl. I. bod 1.2. tejto Zmluvy. Po uzatvorení a podpise Budúcej 

zmluvy zo strany ZEO Slovakia s.r.o. bude jedno (1) vyhotovenie Budúcej zmluvy doručené Obci. 

1.5. Záväzok Obce uzavrieť Budúcu zmluvu zanikne, ak ZEO Slovakia s.r.o. nevyzve Obec na 

splnenie tohto záväzku najneskôr v lehote do šiestich (6) mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto 

Zmluvy. 

1.6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ustanovenia § 292 ods. (5) Obchodného zákonníka sa na ich 

zmluvný vzťah nepoužijú. 

1.7. Obec sa zaväzuje, že počas platnosti tejto Zmluvy neuzavrie žiadnu inú zmluvu s rovnakým alebo 

podobným predmetom ako je predmet Zmluvy resp. Budúcej zmluvy a to s akoukoľvek treťou 

osobou, najmä s inou oprávnenou organizáciou resp. inou organizáciou zodpovednosti výrobcov. 

1.8. V prípade, ak kedykoľvek v čase medzi uzavretím Budúcej zmluvy a účinnosťou Budúcej zmluvy 

dôjde k zmenám údajov, ktoré sú predmetom prílohy Budúcej zmluvy, je Obec povinná bez 

zbytočného odkladu doručiť ZEO Slovakia s.r.o. aktualizovanú, riadne a úplne vyplnenú prílohu 

Budúcej zmluvy. 

 

Článok III. 

Oznámenia a doručovanie písomností 

 

3.1. Za komunikáciu v zmysle tejto Zmluvy sa považuje iba komunikácia v slovenskom jazyku, 

v písomnej forme a uskutočnená osobou oprávnenou konať v mene ZEO Slovakia s.r.o. alebo 

Obce. 

3.2. Forma Oznámení a Metódy doručovania: 

Pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, písomnosti v súlade s touto Zmluvou môžu 

byť doručované osobne, doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou,  pričom komunikácia 

medzi zmluvnými stranami sa bude realizovať v písomnej forme. 

3.3. Čas doručenia: 

Oznámenia (alebo iné dokumenty) zaslané kuriérskou službou alebo doručené osobne sa budú 

považovať za doručené okamihom ich prevzatia alebo odmietnutia ich prevzatia. Oznámenia 

(alebo iné dokumenty) zaslané ako doporučená zásielka budú považované za doručené na tretí (3) 

deň odo dňa ich preukázaného odoslania. Oznámenia (alebo iné dokumenty) zaslané faxom budú 

považované za doručené po obdržaní potvrdenia o ich úspešnom prenose príslušnej Zmluvnej 

strane. 

3.4. Dokazovanie doručenia: 

Pri dokazovaní doručenia je postačujúce preukázať, že doručenie sa uskutočnilo alebo že obálka 

obsahujúca oznámenie alebo iný dokument boli riadne adresované a odovzdané na poštu ako 

predplatená doporučená poštová zásielka alebo že faxová správa bola riadne adresovaná a prenos 

bol úspešný. 

3.5. Každá Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu zmenu 

svojich kontaktných údajov. 

 

Článok IV. 

Skončenie zmluvy 

 

4.1. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán. 

4.2. Zmluv nemožno vypovedať, ani inak predčasne ukončiť jej platnosť, s výnimkou odstúpenia 

podľa tohto článku Zmluvy. 

4.3. Od Zmluvy možno odstúpiť iba z dôvodov a spôsobom upraveným v Zmluve. 

4.4. ZEO Slovakia s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Obec neuzatvorí Budúcu 

zmluvu ani v primeranej dodatočnej lehote po opakovanej Výzve ZEO Slovakia s.r.o.. 

4.5. Obec je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak neobdrží Výzvu ZEO Slovakia s.r.o. v lehote 

podľa čl. II. Bod 2.5. Zmluvy. 



4.6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. 

Zmluva zaniká doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane a Zmluvné 

strany sú povinné navzájom si vrátiť plnenia, ktoré obdržali na základe Zmluvy. 

 

Článok V. 

Skončenie zmluvy 

 

5.1. Ak Obec nesplní svoj záväzok uzatvoriť Budúcu zmluvu, môže ZEO Slovakia s.r.o. požadovať, 

aby obsah Budúcej zmluvy určil súd; toto právo sa premlčuje uplynutím 4 rokov odo dňa, kedy E-

cycling vyzvala Obec na uzavretie Budúcej zmluvy. Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla ZEO 

Slovakii s.r.o. porušením záväzku Obce uzavrieť Budúcu zmluvu tým nie je dotknutý. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Obec udeľuje výslovný súhlas s tým, že ZEO Slovakia s.r.o. je oprávnená postúpiť všetky svoje 

práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu. ZEO Slovakia s.r.o. uplatní svoje právo na 

postúpenie podľa tohto článku doručením písomného oznámenia Obci, v ktorom označí osobu, na 

ktorú majú byť všetky práva a povinnosti zo Zmluvy postúpené (ďalej len „Postupník“). 

6.2.Zmluva podlieha zákonnej povinnosti zverejnenia. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 

Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Obcou v súlade 

s ustanovením § 47a ods. (1) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov. 

6.3.Obec sa zaväzuje zverejniť Zmluvu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, najmä 

ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

právnych predpisov, najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa jej uzavretia. 

6.4.Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatné, nevykonateľné resp. 

neúčinné, nemá vplyv na platnosť, vykonateľnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. Strany sa 

zaväzujú, že v takomto prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia 

takými platnými, vykonateľnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať 

(hospodárskemu) účelu a cieľu nahrádzaných ustanovení. 

6.5.Všetky prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

6.6.Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi 

Zmluvnými stranami. 

6.7.Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom s vylúčením kolíznych noriem. 

6.8.Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, 

budú riešené pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. 

6.9.Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo záväzky medzi 

Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu Zmluvy. 

6.10. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom (1) vyhotovení 

pre každú Zmluvnú stranu. 

6.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne a že 

táto Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, obsah 

záväzkov podľa Zmluvy je dostatočne určitý. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si túto 

Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsahu porozumeli, na znak toho túto Zmluvu vlastnoručne 

podpísali. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že sú právne spôsobilé a oprávnené Zmluvu 

uzavrieť. 

 

V                               ,           V  Kojaticiach                                ,  

Dňa:                                                                                                    Dňa: 30.03.2016 

 

 

 

.................................................................   ............................................................. 

   Ing. Marek Bertha, konateľ                 Anton Aštary, starosta Obce Kojatice 



  


